
UCHWAŁA NR XVII/144/12
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu spółki "GRODWiK" na lata 2012 -2014 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Uchwala się  wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
będących w posiadaniu  Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o w Tarnowie Grodkowskim 46 d na lata 
2012 - 2014, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXIX/311/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wieloletniego  planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki GRODWiK na lata  
2009-2012. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz Gajewski
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Załącznik do Uchwały nr XVII/144/12 
Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 30 maja 2012 r. 
 
 
 
 
 

Grodkowskie  Wodociągi  i  Kanalizacja 
spółka  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Tarnowie  Grodkowskim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIELOLETNI  PLAN        ROZWOJU 

I  MODERNIZACJI  URZĄDZEŃ   

WODOCIĄGOWYCH  I KANALIZACYJNYCH  B ĘDĄCYCH W POSIADANIU  SPÓŁKI „GRODWiK” 

NA  LATA  2012-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 

Tarnów  Grodkowski,   kwiecień 2012 r. 
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1. Podstawa  prawna : 
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych opracowano na podstawie art. 21 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
( Dz.U.06.123.858.)  
Zakres rzeczowy określono w oparciu o: 

• Studium uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gmin y Grodków 
• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
• Decyzji  Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
• Wniosków potencjalnych odbiorców  i dotychczasowych kontrahentów, 
• Planów przebudowy i modernizacji dróg, 
• Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków. 
 
2. Obecny  zakres  usług wodoci ągowo-kanalizacyjnych. 
Podstawowym  zakresem działalności  Spółki „GRODWiK” jest  pobór i uzdatnianie  wody , dystrybucja  
wody oraz  odbiór  i oczyszczanie  ścieków  poprzez  posiadany  system  urządzeń  wodno-
kanalizacyjnych .   
 
Zaopatrzenie  w  wodę 
Pobór  wody    celem zaopatrzenia odbiorów w wodę  odbywa się   poprzez  ujęcia wody w   
miejscowościach  Grodków , Gnojna , Wójtowice , Strzegów . Wszystkie  wymienione ujęcia tworzą 
niezaleŜne systemy wodociągowe.  
 Na system dystrybucji wody w mieście i na wsiach składa się: 
 269,8 km sieci i przyłączy w tym: 

• sieci magistralnej 59,2 km,  
• rozdzielczej 133,0 km , 
• przyłączy wodociągowych 77,6 km  

System wodociągowy obejmuje równieŜ dwie przepompownie i pięć zbiorników wody czystej. 
Woda  z powyŜej wymienionych ujęć jest uzdatniana i dostarczana do   odbiorców  w  36 
miejscowościach  na terenie  gminy Grodków . Mieszkańcy    Rogowa zaopatrywani są  w z  gminy  
Przeworno.  
 Poziom zwodociągowania gminy Grodków osiągnął 100 %. 
 
Obecne i planowane zuŜycie przedstawia poniŜsza tabela. 
 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010 2011 Plan na 2012 

Ilość mieszkańców korzystających ze 
zbiorowego zaopatrzenia 19 850 19 810 19 800 

SprzedaŜ wody ogółem w m3 644 048 647 486 647 500 

SprzedaŜ wody dla gospodarstw 
domowych w m3 539 763 540 906 541 000 

Średnie zuŜycie wody na mieszkańca w 
litrach/dobę 74 75 75 
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Odprowadzanie i  oczyszczanie  ścieków. 
Łączna długość sieci kanalizacyjnych wg stanu na 31 grudnia 2011r. wynosiła 62,6 km.  Obejmuje ona 
następujące systemy kanalizacyjne : 

• kanalizacja ogólnospławna  11,0 km 
• kanalizacja sanitarna         33,7 km w tym: 
•   w Grodkowie 17,5 km, 
•  3,1 w Tarnowie Grodkowskim 
•  13,1 w Gnojnej 
• przyłącza kanalizacyjne    17,9 km 

• dziewięć przepompowni ścieków 
Spółka obecnie eksploatuje własne  sieci  kanalizacyjne w  Grodkowie  Gnojnej  i Tarnowie 
Grodkowskim. Sieć kanalizacyjna w śelaznej będąca własnością gminy powierzona została spółce 
GRODW i K w administrowanie. 
 Do końca 2012 roku  zakończy się budowa 85 km sieci kanalizacyjnych  oraz 24 sieciowych  
przepompowni ścieków i 16 przydomowych  w kolejnych 16 miejscowościach gminy Grodków.  
Spółka „ GRODWiK ” eksploatuje mech.- biologiczną oczyszczalnię ścieków w Tarnowie Grodkowskim. 
Oczyszczalnia oddana została do eksploatacji w 1988 r., zmodernizowana w latach1998 , 2010.r. 
Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi  4000m³/d. Obecnie     średniodobowy przepływ 
ścieków wynosi 2173 m3 /d natomiast w okresie deszczowym  przepływ sięga wartości ponad 6000 m3 z 
uwagi na funkcjonujący system ogólnospławny 
 
Pozostała  działalność  
Spółka  świadczy równieŜ   usługi  w  zakresie budowy  przyłączy  wodociągowych i  kanalizacyjnych  , 
wywozu  nieczystości  płynnych  , wynajmu  sprzętu  oraz  innych  prac  wodno-kanalizacyjnych.  
 
 
3. Przedsi ęwzięcia  rozwojowo-modernizacyjne w celu poprawy zaopat rzenia w wod ę oraz odbioru 
i oczyszczania ścieków. 
Wieloletni plan modernizacji i rozwoju  urządzeń wod. –kan. na lata 2012 -2014 przewiduje następujące 
zadania 

• Zakończenie realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”   
• Realizację projektu „Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 
• Realizację budowy wodociągu  Wierzbna –Strzegów. 
• Sporządzenie dokumentacji technicznej rozbudowy urządzeń wodno –kanalizacyjnych  w 

następującym zakresie: Tarnów Grodkowski etap I ,Tarnów Grodkowski  etap II, Grodków 
Kościuszki – Racławicka,  Bąków , Wierzbna – Strzegów. 

• Rozbudowa urządzeń wodno –kanalizacyjnych do granicy nieruchomości w 16 miejscowościach 
aglomeracji Grodków, 

 
           
W /w zamierzenia  inwestycyjno –modernizacyjne  słuŜą poprawie  jakości i pewności zasilania 
odbiorców usług . 

 

            
4. Przedsi ęwzięcia racjonalizuj ące zuŜycie wody oraz wprowadzanie ścieków. 
W ramach racjonalizacji zuŜycia wody  oraz ograniczenia liczby awarii i minimalizacji strat wody 
podejmowane będą zadania związane z wymianą sieci charakteryzujących się duŜą awaryjnością, 
montaŜem  zasuw , doborem urządzeń pomiarowych . 
  
 
 
 5.  Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. 
Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych sporządzono na lata 
2012 – 2014 . Zawiera on zakres rzeczowy przedsięwzięć, harmonogram czasowy ich realizacji, źródła 
finansowania oraz nakłady na inwestycje .  
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6. Sposoby finansowania  planowanych inwestycji. 
 
Polityka  inwestycyjna w zakresie rozbudowy urządzeń wod.-kan skierowana jest  w pierwszym rzędzie 
na  realizację Projektu „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków” w ramach programu Funduszu 
Spójności oraz projekt „Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego „,którego 
realizacja pozwoli odbiorcom na skorzystanie  z dotacji  z NFOŚ i GW  a spółce zapewni osiągnięcie 
efektu ekologicznego. 
Środki finansowe wynikające z odpisów amortyzacyjnych  winny zapewniać spółce  konieczność 
wywiązania się ze spłaty  poŜyczek na  w/w inwestycje  a w dalszej kolejności winny być przeznaczone 
na inwestycje słuŜące  zapewnieniu  dostawy  wody o odpowiedniej jakości i ciśnieniu jak i odbiorowi  i 
oczyszczeniu ścieków. 
 
 Zakłada  się , Ŝe   źródłem finansowania będą  środki własne  spółki,  środki z  budŜetu  gminy Grodków 
, dotacje z  Funduszu  Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , 
poŜyczka  z  WFOŚ i GW w  Opolu, dotacja z NFOŚ i GW. 
 
 
7. Spłata zaci ągni ętych  po Ŝyczek w latach 2012-2014 
 
 Realizacja Projektu „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji  Grodków „którego całkowita wartość wynosi 
ponad 52 mln złotych wymagała udziału własnego, który został zabezpieczony między innymi poŜyczką z 
WFOŚ i GW w Opolu w kwocie ok. 12 mln zł. Zgodnie z umową poŜyczki spłata rat kapitałowych 
rozpocznie się w 2013 r. zakończy  zaś w 2020 r. Wysokość spłaty  rat  kapitałowych przypadających na 
2013 i 2014 rok wyniesie ok. 3,2 mln zł. 
W przypadku realizacji projektu „Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” wartość 
poŜyczki wyniesie  około 1,6 mln, co stanowi 45% kosztów kwalifikowanych. Spłata rat kapitałowych 
rozpocznie się  w 2014 r. i wyniesie ok. 235 tys. zł.  
Jedynym źródłem finansowania spłat  obu poŜyczek  jest amortyzacja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki : 

 
1. Harmonogram  realizacji  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  

wodociągowych  i  kanalizacyjnych  na  lata  2012-2014.- tabela Nr1   
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Tabela Nr 1  

 

HARMONOGRAM REALIZACJI WIELOLETNIEGO  PLANU  MODERN IZACJI I  ROZWOJU  URZ ĄDZEŃ 
WODNO-KANALIZACYJNYCH B ĘDĄCYCH W  POSIADANIU SPÓŁKI GRODWiK   

NA LATA 2012-2014 
                  

L.p. Wyszczególnienie 
Źródła  

finansowania 

Ogółem  
zakładana 

wartość  zadania 
zł 

Do 2011 Rok  2012 Rok  2013 Rok 2014 
Rok 

rozpoczęcia/        
zakończenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Nakłady  inwestycyjne ogółem  w zł      47 457 602        16 886 030        27 170 566          1 887 957           1 513 050       

Źródła finansowania             

a) środki  własne        4 499 384           1 128 439          2 478 356             772 589               120 000     

b) dotacje FS      27 861 000        13 171 474        13 296 476                         -            1 393 050     

c) dotacje NFOŚiGW        1 649 295                          -            1 091 611             557 684                          -       

d) poŜyczka  WFOŚiGW      13 147 923           2 586 116        10 004 123             557 684                          -       

2 

e) Gmina Grodków            300 000                          -               300 000                         -                           -       

  

 ogółem     42 708 825        16 886 030        23 791 086             638 660          1 393 050     

 dotacje FS     27 861 000        13 171 474        13 296 476                         -            1 393 050     

 poŜyczka 
WFOŚiGW  

   11 498 628           2 586 116          8 912 512                         -                           -       
3 

Oczyszczanie ścieków w  aglomeracji 
Grodków 

 środki własne       3 349 197           1 128 439          1 582 098             638 660                          -       

 2009/2014  

 ogółem       3 665 100                          -            2 425 803          1 239 297                         -       4 Podłączenia budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego w aglomeracji 

Grodków                                                        
-WYKONAWSTWO-  dotacje NFOŚiGW       1 649 295                          -            1 091 611             557 684                          -       

 2012/2013  
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 poŜyczka 
WFOŚiGW  

     1 649 295                          -            1 091 611             557 684                          -       

   środki własne           366 510                          -               242 581             123 929                          -       

            

 środki własne             28 500                          -                  28 500                         -                           -       
5 

Weryfikacja dokumentacji projektowej 
przyłączy kanalizacyjnych w 

nieruchomościach na obszarze realizacji 
projektu pn."Oczyszczanie ścieków w 

aglomeracji Grodków" 
            

2012 

 ogółem           319 395                          -               319 395                         -                           -       

 Udział Gminy 
Grodków  

         300 000                          -               300 000                         -                           -       6 

Rozbudowa urządzeń wod-kan.         
Tarnów Grodkowski dz. nr 
302;307;13/12;13/13;14/9;                               

ETAP I                                                            
-DOKUMENTACJA  + WYKONAWSTWO- 

 środki własne             19 395                          -                  19 395                         -                           -       

 2012  

 ogółem             28 831                          -                  28 831                         -                           -       
7 

Rozbudowa urządzeń wod-kan.              
Tarnów Grodkowski dz. nr 

302;303;305;306.                           ETAP II    
-DOKUMENTACJA- 

 środki własne             28 831                          -                  28 831                         -                           -       
 2012  

 ogółem             15 451                          -                  15 451                         -                           -       

8 

Rozbudowa urządzeń wod-kan.             
Grodków ul. Kościuszki-Racławicka           

dz. nr  606; 1106/32; 494/29    -
DOKUMENTACJA-  środki własne             15 451                          -                  15 451                         -                           -       

 2012  

 ogółem             64 526                          -                    4 526                         -                  60 000     

9 
Rozbudowa sieci wodociągowej                 

w  m. Więcmierzyce dz. nr 323; 332; 330; 
190/11  -DOKUMENTACJA + WYK.-  środki własne             64 526                          -                    4 526                         -                  60 000     

 2012/2014  

 ogółem             53 887                    3 887                   50 000     
10 

Rozbudowa sieci wodociagowej w  m. 
Bąków dz. nr 125/4; 114/5.                            

-DOKUMENTACJA + WYK.-  środki własne             53 887                          -                    3 887                         -                  50 000     
 2012/2014  

11 
Rozbudowa sieci wodociągowej 

Wierzbna - Strzegów  dz. nr 289/1; 40; 
300; 33; 35; 153; 12; 15/2; 15/1; 15/8; 15/4; 

 środki własne           473 087                          -              473 087                         -                           -       2012  
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16; 17/1; 17/2; 18/3; 20/3; 151; 150; 84/6; 
85/2.                      -DOKUMENTACJA +WYK.- 

12 
Rozbudowa urządzeń kanalizacyjnych na 
obszarze  16 miejscowości aglomeracji 

Grodków.    -WYKONAWSTWO- 
 środki własne             70 000                          -                 70 000                         -                           -       2012  

13 Rozbudowa urządzeń wod-kan.                          
-WYKONAWSTWO-                        środki własne             30 000                          -                 10 000                10 000                10 000      2012/2014  
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